
 د الكليمواصفات مقرر: مبادئ االقتصا

 :general information about the courseمعلومات عامة عن المقرر 

 
 اسم المقرر

course title 
 مبادئ االقتصاد الكلي

 
 رمز المقرر ورقمه

course code and number 

 

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

credit hours 

 credit hoursالساعات المعتمدة 

 اإلجمالي

total 
 تمحاضرا

lecture 

 عملي

practical 

 /تمارينسمنار

seminar/tutorial 

3 - - 3 

 
 المستوى والفصل الدراسي

study level and semester 
 ./ الفصل الثاني األولالمستوى 

 
 المتطلبات السابقة المقرر )إن وجدت(

pre-requisites (if any) 
 مبادئ اقتصاد جزئي

 
 (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت

co-requisites (if any) 
 ال توجد

 
 درس له المقرريالبرنامج الذي 

program (s) in which the course is offered 
 متطلب كلية )جميع برامج الكلية( –بكالوريوس تجارة 

 
 لغة تدريس المقرر

language of teaching the course 
 العربية.

 
 نظام الدراسة

study system 
 . الفصل الدراسي

 
 معد)و( مواصفات المقرر

prepared by 
 علي سيف عده كليب د. أ.م.

 
 مواصفات المقررتاريخ اعتماد 

date of approval 

 



 :course intended learning outcomes (cilos) مخرجات تعلم المقرر

 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

- a1 لكلي.بعلم االقتصاد ا األساسيةيظهر المعرفة والفهم بالمعارف والمفاهيم 

a2-  المختلفة. األعمالالمفاهيم والمتغيرات االقتصادية في النشاط االقتصادي ومنظمات  أهميةيشرح 

- b1.يحلل المعلومات النظرية التي درسها والجانب التطبيقي لمبادئ االقتصاد الكلي 

- b2.يحلل المشكالت التي تواجهه ويتخذ القرارات المناسبة 

- b3 ء المحاضرات من خالل المناقشة واإلجابة على ما يطرح من أسئلةأتنايناقش ويتفاعل. 

- c1 .يستخدم ويطبق ما حصل عليه من مفاهيم ومهارات في دراسة الجوانب االقتصادية وأثرها على النشاط االقتصادي 

- d1 العمل.أو )عمل جماعي( مع زمالءه سواء في بيئة الدراسة  من خالل فريقأو عمل منفردا 

- d2 في منظمات أخرى من أجل الحصول على البيانات والمعلومات التي أو يتواصل شفوياً وكتابياً وآلياً مع اآلخرين في منظمته

 .يحتاجها لنجاح عمله

 

 :course description وصف المقرر

ضمن هذا لعلم االقتصاد بالتركيز على مبادئ ومفاهيم االقتصاد الكلي، ويت األساسيةيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمبادئ 

تحليله وأهم المصطلحات المتعلقة به، ثم دراسة طرق قياس الناتج المحلى اإلجمالي  أساليبتعريف االقتصاد الكلى والمقرر مواضيع 

ومشاكل قياس الناتج، الفرق بين النتاج/الدخل المحلي والدخل القومي، وبيان العالقة بين الدخل واإلنفاق، ثم دراسة التوازن 

ظل اقتصاد مغلق واقتصاد مفتوح وكيفية استخدام أدوات السياستين المالية والنقدية لتحقيق التوازن المرغوب في االقتصادي في 

ة االقتصاد، والعالقة بين التضخم والبطالة، ثم دراسة النقود والبنوك والتجارة الدولية والتنمية االقتصادية والفرق بين النمو والتنمي

 .(as-adمنحني الطلب الكلي والعرض الكلي ) (، واشتقاقis-lmم نموذج )توزان الدخل باستخداتحديد و

 مواءمة مخرجات تعلم المقرر مع مخرجات التعلم للبرنامج:

alignment of cilos (course intended learning outcomes) to pilos (program intended learning 

outcomes ( 

 مخرجات التعلم المقصودة من المقرر

(course intended learning outcomes) 

 مخرجات التعلم المقصودة من البرنامج

(program intended learning outcomes ( 

- a1 
 األساسيةيظهر المعرفة والفهم بالمعارف والمفاهيم 

 لكلي.بعلم االقتصاد ا
A1 .والنظريات االقتصادية والمالية. األسس والمبادئ بيني 

a2- 
المفاهيم والمتغيرات االقتصادية في  أهمية يشرح

 المختلفة األعمالالنشاط االقتصادي ومنظمات 

A2 يوضح  القضايا والظواهر واألزمات االقتصادية  والمالية .

 المعاصرة.

- b1 
 يحلل المعلومات النظرية التي درسها والجانب

 التطبيقي لمبادئ االقتصاد الكلي
B1 ..يحلل  الظواهر والقضايا االقتصادية والمالية. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 يجيات التعليم والتعلم والتقويممواءمة مخرجات التعلم باسترات

alignment of cilos to teaching and assessment strategies 

 

 أوال: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية التعليم والتعلم والتقويم:

first: alignment of knowledge and understanding cilos 

 والفهممخرجات المقرر/ المعرفة 

knowledge and understanding cilos 

 استراتيجية التدريس

teaching strategies 

 التقويم استراتيجية

assessment strategies 

a1 - 
المناقشة والتكاليف الفردية  - الحوار والمناقشة -المحاضرة  -يظهر المعرفة والفهم بالمعارف والمفاهيم 

- b3 
أتناء المحاضرات من خالل يناقش ويتفاعل 

 المناقشة واإلجابة على ما يطرح من أسئلة

B3 . يحدد  نظرياً وكمياً العالقات  بين  المتغيرات، ويتنبأ

 ة الواقعية.بمستقبل الظواهر والعالقات االقتصادي

- b2 

يحلل المشكالت التي تواجهه ويتخذ القرارات 

 المناسبة.

 

B4 . ،يقارن بين النظريات والمدارس الفكرية االقتصادية والمالية

 وينقد ويتخذ  القرار االستثماري واالقتصادي والمالي المناسب.

- c1 

يستخدم ويطبق ما حصل عليه من مفاهيم ومهارات 

االقتصادية وأثرها على النشاط في دراسة الجوانب 

 االقتصادي

C1 والمحاسبة  اإلحصاءالرياضيات والرسوم الهندسية و. يوظف

 في المجال االقتصادي اإلدارةوالقانون و

- d1 

 

)عمل جماعي( مع  من خالل فريقأو عمل منفردا ي

 العمل.أو زمالءه سواء في بيئة الدراسة 
D2يادة.. يعمل بضمن فريق متميزاً بسمات الق 

- d2 

يتواصل شفوياً وكتابياً وآلياً مع اآلخرين في منظمته 

في منظمات أخرى من أجل الحصول على أو 

 .البيانات والمعلومات التي يحتاجها لنجاح عمله

D3 يتصل بفاعلية مع الوحدات والمؤسسات االقتصادية والمالية .

 والبيئة المحيطة.



 التعلم الذاتي والتعاوني- لكلي.بعلم االقتصاد ا األساسية

 عصف الذهنيال -

 

 والجماعية

 سريعة امتحانات  -

 المشاركة في قاعة الدرس -

 المالحظة -

a2- 

المفاهيم والمتغيرات االقتصادية  أهمية يشرح

 األعمالفي النشاط االقتصادي ومنظمات 

 المختلفة

 الحوار والمناقشة -المحاضرة 

 التعلم الذاتي والتعاوني-

 لعصف الذهنيا -

 

المناقشة والتكاليف الفردية 

 والجماعية

 سريعة امتحانات  -

 المشاركة في قاعة الدرس -

 المالحظة -

 

 

 ثانيا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية التدريس والتقويم:

second: alignment of intellectual skills cilos 

 مخرجات المقرر/ المهارات الذهنية

intellectual skills cilos 

 استراتيجية التدريس

teaching strategies 

 استراتيجية التقويم

assessment strategies 

b1– 
يحلل المعلومات النظرية التي درسها 

 والجانب التطبيقي لمبادئ االقتصاد الكلي

 المحاضرة

 قبل الطالب

 ار والمناقشةالحو

 العصف الذهني

ومجموعات  األنشطةالمهام و

 العمل )تعلم ذاتي وتعاوني

 تقييم المناقشة والحوار.

 امتحان شفوي

المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في 

 القاعة

 تقييم التكاليف

 المالحظة

 اختبارات تحريرية

b2 - 
يحلل المشكالت التي تواجهه ويتخذ القرارات 

 المناسبة.

 محاضرةال

 الحوار والمناقشة

 العصف الذهني

ومجموعات  األنشطةالمهام و

 العمل )تعلم ذاتي وتعاوني(

 والتكاليف. األنشطة

 تقييم التكاليف.

 تقييم المناقشة والحوار.

 امتحان شفوي

المالحظة وتقييم مشاركة الطالب في 

 القاعة

 اختبارات تحريرية

 



 )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية التدريس والتقويم:ثالثا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر 

third: alignment of professional and practical skills cilos 

 مخرجات المقرر/ المهارات المهنية والعملية

professional and practical skills cilos 

 استراتيجية التدريس

teaching strategies 

 ماستراتيجية التقوي

assessment strategies 

c1- 

أتناء المحاضرات من خالل يناقش ويتفاعل 

 المناقشة واإلجابة على ما يطرح من أسئلة

 

 المحاكاة

 التطبيق العملي.

والتكاليف المنزلية الفردية  األنشطة

 والجماعية

 والتغذية الراجعة.الحوار والمناقشة 

 التدريب العملي

 اختبارات تحريرية.

 انات شفويةامتح

 تقييم التقارير والتكاليف

 تقييم العروض الفردية والجماعية

 المشاركة في قاعة الدرس

c1- 

يستخدم ويطبق ما حصل عليه من مفاهيم 

ومهارات في دراسة الجوانب االقتصادية 

 وأثرها على النشاط االقتصادي

 والمحاكاة

 التطبيق العملي.

لفردية والتكاليف المنزلية ا األنشطة)

 والجماعية(

والتغذية الحوار والمناقشة  -

 الراجعة.

 اختبارات  تحريرية.

 اختبارات شفوية

 تقييم التقارير والتكاليف

 .األداءاالمتحان العملي ومالحظة 

 المشاركة في قاعة الدرس.

 

 

 :رابعا: مواءمة مخرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجية التدريس والتقويم

fourth: alignment of transferable (general) skills cilos 

 مخرجات المقرر

transferable (general) skills cilos 

 استراتيجية التدريس

teaching strategies 

 استراتيجية التقويم

assessment strategies 

d1- 

)عمل  من خالل فريقأو عمل منفردا ي

في بيئة الدراسة جماعي( مع زمالءه سواء 

 العمل.أو 

 الحوار والمناقشة

 التعلم الذاتي والتعاوني

 والمهام والتكاليف األنشطة

 التدريس المصغر والتغذية الراجعة

 التطبيق العملي.

 .األداءمالحظة 

 االمتحانات القصيرة

 تقييم العروض التقديمية

 األنشطةتقييم التقارير والتكاليف و

 يةاالمتحانات الشفو

d2- 
يتواصل شفوياً وكتابياً وآلياً مع اآلخرين في 

في منظمات أخرى من أجل أو منظمته 

الحصول على البيانات والمعلومات التي 

 .األداءمالحظة  الحوار والمناقشة



 التعلم الذاتي والتعاوني يحتاجها لنجاح عمله

 والمهام والتكاليف األنشطة

 التدريس المصغر والتغذية الراجعة

 مية والتغذية الراجعةالمفكرة اليو

 التطبيق العملي.

 االمتحانات القصيرة

 تقييم العروض التقديمية

 األنشطةتقييم التقارير والتكاليف و

 االمتحانات الشفوية

 تقييم النزول الميداني

 

 course content محتوى المقررموضوعات 

 theoretical aspectالجانب النظري  أوال: موضوعات

 الرقم

order 

الموضوعات الرئيسة/ 

 الوحدات

topic list / units 

 الموضوعات التفصيلية

sub topics list 

 عدد األسابيع

number of 

weeks 

 الساعات الفعلية

contact 

hours 

رموز 

مخرجات 

 التعلم للمقرر

(cilos) 

1 

تناول االقتصاد ماذا ي

 الكلي

)مفاهيم اساسية في 

 (.االقتصاد الكلي

 

 بداية االهتمام بالتحليل الكلي

 الناتج والدخل )المحلي( القومي

مفهوم الناتج القومي )المحلي( 

 اإلجمالي

 طرق حساب الناتج القومي )المحلي(

 المباشر األسلوب

 القيمة المضافةأسلوب 

اق االنفأسلوب حساب الناتج القومي ب

 والتكلفة )الدخل(

 االنفاق:أسلوب 

 االنفاق االستهالكي

 االنفاق على االستثمار

 االنفاق الحكومي

صافي انفاق القطاع الخارجي)صافي 

 الصادرات(

 الدخل(:أو التكلفة )أسلوب 

 اإلنتاجالدخل القومي بتكلفة عناصر 

3 9 
a1, a2, b1, 

b2 



 الدخل)الناتج (القومي الصافي

 الناتج )الدخل (القومي االجمالي

يم في الدخل ذات عالقة بالناتج مفاه

 )الدخل( القومي

 الدخل الشخصي

 الدخل المتاح)القابل للتصرف(

االنفاق على االستهالك الخاص 

 الشخصي

 االدخار الخاص الشخصي

 الناتج القومي والناتج المحلي

الناتج القومي الحقيقي)باألسعار الثابتة( 

 والناتج الجاري)النقدي(

يقي والناتج حساب الناتج الحقأسلوب 

 الجاري

 مكمش الدخل )الرقم القياسي الضمني(

 االقتصاد الخفي )الموازي(

 حساب الدخل القومي أهمية

2 

بعض المتغيرات 

االقتصادية الكلية 

 وعالقتها بالدخل القومي

 

 االستهالك واالدخار

 مفهوم االستهالك ومفهوم االدخار

 اردالة االستهالك ودالة االدخ

 محددات االستهالك

الميل المتوسط والميل الحدي 

 لالستهالك واالدخار

 االستثمار

 دالة االستثمار

 العالقة بين االدخار واالستثمار

 االنفاق الحكومي والضرائب

 دالة االنفاق الحكومي

 دالة الضرائب

 الصادرات والواردات

3 9 a1, b2, c2, 



 دالة الصادرات

 دالة الواردات

 نقديةالنقود  والبنوك والسياسات ال

 ها وتطور وظائفهاأنواعنشأة النقود و

 تعريف النقود

 وظائف النقود

 مكونات العرض النقدي

الجهاز المصرفي وعالقته بالعرض 

 النقدي والسياسات النقدية

 البنوك التجارية

 وظائف البنوك التجارية

 خلق البنوك التجارية لنقود الودائع

 البنوك االسالمية

 البنك المركزي

 ك المركزيةوظائف البنو

البنك  إدارةالسياسات النقدية و

 المركزي للبنوك

 الطلب على النقود

دوافع الطلب على النقود ومنحنى 

 تفضيل السيولة

 التوازن في سوق النقود

3 

تحديد مستوى توازن 

 الدخل القومي

 

الطلب أسلوب مستوى دخل التوازن ب

 الكلي والعرض الكلي

التسرب أسلوب زن بمستوى دخل التوا

 واالضافة

االستهالك وتحديد مستوى دخل 

 التوازن

 التدفق الدائري للسلع والنقودأسلوب ب

 التحليل البيانيأسلوب ب

 الرياضي األسلوبب

االستثمار وتحديد مستوى دخل 

3 9 

a1, a2, b1, 

b2, c1, c2, 

d1, d3 



 التوازن

تحديد مستوى دخل التوازن القتصاد 

 مغلق مع وجود استثمار وادخار

 سلع والنقودالتدفق الدائري للأسلوب ب

 التحليل البيانيأسلوب ب

 الرياضي األسلوبب

مضاعف االستثمار وتحديد مستوى 

 توازن الدخل

مضاعف االستثمار والتغير الديناميكي 

 في الدخل

العالقة بين الميل الحدي لالستهالك 

 والميل الحدي لالدخار والمضاعف

 لغز االدخار

 مبدأ المعجل

القطاع الحكومي وتحديد الدخل 

 وازنيالت

تحديد مستوى دخل التوازن القتصاد 

 مغلق مع القطاع الحكومي

 التدفق الدائري للسلع والنقودأسلوب ب

 التحليل البيانيأسلوب ب

 الرياضي األسلوبب

مضاعف اإلنفاق الحكومي ومضاعف 

 الضرائب وتحديد دخل التوازن

القطاع الخارجي وتحديد الدخل 

 التوازني

قتصاد تحديد مستوى دخل التوازن ال

 مفتوح

 التدفق الدائري للسلع والنقودأسلوب ب

 التحليل البيانيأسلوب ب

 الرياضي األسلوبب

مضاعف التجارة الخارجية وتحديد 

 الدخل التوازني



4 

العرض الكلي وحدود 

 اإلنتاجيةالطاقة 

 

العالقة بين منحنى امكانيات االنتاح 

 إلنتاجيةاوحدود الطاقة 

 اإلنتاجتعريف منحنى امكانيات 

 وخصائصه وتمثيله بيانبا

وحالة التشغيل  اإلنتاجمنحنى امكانيات 

 الكامل

 اإلنتاجالعالقة بين منحنى امكانيات 

والعرض الكلي والطلب الكلي وتحديد 

 دخل التوازن

اختالل التوازن بين الطلب الكلي 

 والعرض الكلي

 الدخل الحقيقي والدخل النقدي

اختالل التوازن بين الطلب الكلي 

والعرض الكلي وظهور الفجوة 

 التضخمية والفجوة االنكماشية

الطب  إدارةالسياسات المالية والنقدية و

 الكلي

السياسات المالية ومعالجة الفجوة 

 التضخمية والفجوة االنكماشية

السياسات النقدية ومعالجة الفجوة 

 التضخمية والفجوة االنكماشية

 مية والنمو االقتصاديالتن

 مفهوم التنمية والنمو االقتصادي

 االستثمار والنمو االقتصادي

 حالة النمو االقتصادي

 حالة الركود االقتصادي

 حالة التدهور االقتصادي

 التخلف االقتصادي

 مظاهر التخلف االقتصادي

 خصائص البلدان المتخلفة

 معوقات التنمية في البلدان المتخلفة

ج من التخلف متطلبات الخرو

 االقتصادي

4 12 
a1, a2, b2, 

c2, d1, d2 



5 

توازن االقتصاد الكلي في 

 ( is-lmنموذج )  

واشتقاق منحنيي الطلب 

 الكلي والعرض الكلي

 (  is-lmتعريف نموذج )  

 (  is-lmاشتقاق نموذج )  

تحديد توازن الدخل باستخدام نموذج ) 

is-lm) 

)  نموذج الطلب الكلي والعرض الكلي

ad/as ) 

 adاشتقاق منحنى الطلب الكلي 

 asاشتقاق منحنى العرض الكلي 

1 3 

a1, a2, b2, 

c2, 

d1, d2 

 عدد األسابيع والساعات الفعليةاجمالي 

number of weeks /and contact hours per semester 
14 42 === 

 

 practical aspect موضوعات الجانب العملي  ثانيا:

 الرقم

order 

 )تطبيقات( التجارب العملية/  تدريبات

practical / tutorials topics 

 عدد األسابيع

number of 

weeks 

 الساعات الفعلية

contact hours 

رموز مخرجات 

 التعلم

course ilos 

1 

 8 – 6تطبيقات وتمارين مصاحبة للمقرر تترواح بين 

قات يقوم بها المعيد ساعاتها مضمنة في ساعات تطبي

 المحاضرة

=== === === 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

number of weeks /and contact hours per semester 
  === 

 

 :teaching strategiesاستراتيجيات التدريس 

 المحاضرة

 المناقشة والحوار

 العصف الذهني

 حل المشكالت

 والتطبيقات العملية. األنشطةوالتكاليف والمهام 

 والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية( األنشطةالتعلم الذاتي والتعاوني )

 التغذية الراجعة.



 المهام البحثية

 األدوارالمحاكاة ولعب 

 الزيارة الخارجية

 دراسة الحاالت

 

 : tasks and assignments األنشطة

 الرقم

no. 

 النشاط / التكليف

task/assignment 

 مخرجات التعلم

cilos 

 األسبوع

week due 

 الدرجة

mark 

 a1, b1, c1, c2, d1, d2 w2 2 األولتكليف الطلبة بحل أسئلة الفصل  1

 a1, b1, c1, c2, d1 w6 2 والفرعيةالرئيسة حساب الناتج والدخل بالطرق  2

 a1, a2, b1, c1, d1, d2 w10 2 قاتتوضيح العالقة بين الناتج والنف 3

 a1, a2, c1, d1, d2 w12 2 عن توازن االقتصاد في ظل اقتصاد مغلق ومفتوح 4

 ad , as a1, a2, c1, d1, d2 w14 2واشتقاق منحنني   is-lmتمرين لنموذج  5

 

 المجموع
  11 

 

 :learning assessmentتقييم التعلم 

الر

 قم

no. 

 التقييم أنشطة

assessment 

tasks 

موعد التقييم/ اليوم 

 والتاريخ

assessment day & 

date 

 الدرجة

mark 

 الوزن النسبي

)نسبة الدرجة إلى درجة  التقييم 

 النهائي(

weight 

 مخرجات التعلم

cilos 

 أنشطةتكاليف و 
المحاضرة الثانية وحتى 

 المحاضرة الثانية عشر
10 10% 

+ a1+a2+a3+b1 

b2+c1+c2,c3,d1,d2,d3

,d4 

 

 a1+a2+a3+b1 %10 10 كل األسابيع حضور ومشاركة 

b2+c1+c2,c3 
 a1, a2, b2, c1, d1 %20 20 السابع اختبار نصفي 

 ,a1,a2, b1,b2, c1,c2 %60 60 السادس عشر االختبار النهائي 4 

c3,d1,d2,d3,d4 

  total 100 100%المجموع 



 

 : learning resourcesتعلملمصادر ا

 textbooks      :ع الرئيسةالمراج

 ( مبادئ االقتصاد الكلي، األمين للنشر، صنعاء3113، )دمحم أحمد األفندي

 ( االقتصاد الكلي، األمين للنشر، صنعاء3112داوود أحمد عثمان، علي علي الزبيد وعبد الرحمن بني غازي،)

 essential references المراجع المساعدة:

 مبادئ االقتصاد، األمين للنشر، صنعاء. (3111ـ حسن ثابت فرحان،) 1

 ( مبادئ االقتصاد، األمين للنشر، صنعاء.3111ـ علي دمحم شاطر، )3

 electronic materials and web sites مواد إلكترونية وإنترنت:    

 اإلنترنتتوجيه الطالب للبحث عن موضوعات المقرر في مواقع في 

 

 

 course policies في المقررالضوابط والسياسات المتبعة 

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

1 

 :class attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية 

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.55يلتزم الطالب بحضور 

% ويتم 35وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز الغياب يقدم أستاذ المقرر تقريرا بحضور 

 الحرمان من مجلس القسم. إقرار

3 

 :tardyالحضور المتأخر 

للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأخر زيادة عن ثالث مرات  يسمح

 ستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.يحذر شفويا من أ

3 

 :exam attendance/punctualityضوابط االمتحان 

 ( دقيقة من بدء االمتحان31ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار )

 الكلية. إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللوائح الخاصة بنظام االمتحان في

4 

 :assignments & projectsالتعيينات والمشاريع 

 يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات وتسليمها.

 إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التكليف الذي تأخر في تسليمه.



5 

 :cheatingالغش 

 الطالب.شئون النهائي تطبق عليه الئحة أو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي 

 النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.أو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش 

6 
 :plagiarismاالنتحال 

 الب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلكفي حالة وجود شخص ينتحل شخصية ط

7 
 :other policiesسياسات أخرى 

 مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1: اللغة اإلنجليزية )م3131/3131العام الجامعي: 

 

 ادئ االقتصاد الكليمب :خطة مقرر

 information about faculty member responsible for the courseمعلومات عن أستاذ المقرر 

 االسم

name 

 علي سيف عبده كليب د. أ.م.

 واخرون

 )أسبوعيا(الساعات المكتبية 

office hours 

 المكان ورقم الهاتف

location &telephone no. 
553441111 

 السبت

sat 

 حداأل

sun 

 االثنين

mon 

 الثالثاء

tue 

 األربعاء

wed 

 الخميس

thu 

 البريد اإللكتروني

e-mail 
alibensaif@yahoo.com   3    

 

 :general information about the courseمعلومات عامة عن المقرر 

mailto:alibensaif@yahoo.com
mailto:alibensaif@yahoo.com


 
 اسم المقرر

course title 
 د الكليمبادئ االقتصا

 
 رمز المقرر ورقمه

course code and number 

 

 
 الساعات المعتمدة للمقرر

credit hours 

 credit hoursالساعات المعتمدة 

 المجموع

total 
 محاضرات

lecture 

 عملي

practical 

 /تمارينسمنار

seminar/tutorial 

3   3 

 
 المستوى والفصل الدراسي

study level and semester 
 /الفصل الدراسي الثانياألولالمستوى 

 
 المتطلبات السابقة للمقرر )إن وجدت(

pre-requisites 
 مبادئ االقتصاد الجزئي

 --- co –requisite (المتطلبات المصاحبة )إن وجدت 

 
البرنامج/ البرامج التي يتم فيها تدريس المقرر 

program (s) in which the course is offered 
 لوريوس تجارة واقتصادبكا

 
 لغة تدريس المقرر

language of teaching the course 
 العربية

 
 مكان تدريس المقرر

location of teaching the course 
 جامعة صنعاء-مبنى كلية التجارة

 

 :course descriptionوصف المقرر 

تصاد بالتركيز على مبادئ ومفاهيم االقتصاد الكلي، ويتضمن هذا لعلم االق األساسيةيهدف هذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمبادئ 

تحليله وأهم المصطلحات المتعلقة به، ثم دراسة طرق قياس الناتج المحلى اإلجمالي  أساليبتعريف االقتصاد الكلى والمقرر مواضيع 

بين الدخل واإلنفاق، ثم دراسة التوازن  ومشاكل قياس الناتج، الفرق بين النتاج/الدخل المحلي والدخل القومي، وبيان العالقة

االقتصادي في ظل اقتصاد مغلق واقتصاد مفتوح وكيفية استخدام أدوات السياستين المالية والنقدية لتحقيق التوازن المرغوب في 

الفرق بين النمو والتنمية االقتصاد، والعالقة بين التضخم والبطالة، ثم دراسة النقود والبنوك والتجارة الدولية والتنمية االقتصادية و

 .(as-adالطلب الكلي والعرض الكلي ) (، واشتقاق منحنييis-lmوتوزان الدخل  باستخدام نموذج )

 

 :course intended learning outcomes (cilos)مخرجات تعلم المقرر 



 بعد االنتهاء من دراسة المقرر سوف يكون الطالب قادرا على أن:

- a1لكلي.بعلم االقتصاد ا األساسيةلفهم بالمعارف والمفاهيم يظهر المعرفة وا 

a2- المختلفة. األعمالالمفاهيم والمتغيرات االقتصادية في النشاط االقتصادي ومنظمات  أهمية يشرح 

- b1.يحلل المعلومات النظرية التي درسها والجانب التطبيقي لمبادئ االقتصاد الكلي 

- b2 ويتخذ القرارات المناسبة.يحلل المشكالت التي تواجهه 

- b3 أتناء المحاضرات من خالل المناقشة واإلجابة على ما يطرح من أسئلةيناقش ويتفاعل. 

- c1 .يستخدم ويطبق ما حصل عليه من مفاهيم ومهارات في دراسة الجوانب االقتصادية وأثرها على النشاط االقتصادي 

- d1العمل.أو ي( مع زمالءه سواء في بيئة الدراسة )عمل جماع من خالل فريقأو عمل منفردا ي 

- d2 في منظمات أخرى من أجل الحصول على البيانات والمعلومات التي أو يتواصل شفوياً وكتابياً وآلياً مع اآلخرين في منظمته

 .يحتاجها لنجاح عمله

 

 :course contentالمقرر  محتوى

 : theoretical aspectالموضوعات النظريةأوال: 

 الرقم

order 

 الوحدات

 ()الموضوعات الرئيسة

units 

 الموضوعات التفصيلية

sub topics 

 األسبوع

week due 

الساعات 

 الفعلية

con. h 

1 

 ماذا يتناول االقتصاد الكلي

)مفاهيم اساسية في االقتصاد 

 (.الكلي

 

 بداية االهتمام بالتحليل الكلي

 الناتج والدخل )المحلي( القومي

 تج القومي )المحلي( اإلجماليمفهوم النا

 طرق حساب الناتج القومي )المحلي(

 المباشر األسلوب

 القيمة المضافةأسلوب 

االنفاق أسلوب حساب الناتج القومي ب

 والتكلفة )الدخل(

 االنفاق:أسلوب 

 االنفاق االستهالكي

 االنفاق على االستثمار

 االنفاق الحكومي

w1,w2.w3 9 



صافي انفاق القطاع الخارجي)صافي 

 رات(الصاد

 الدخل(:أو التكلفة )أسلوب 

 اإلنتاجالدخل القومي بتكلفة عناصر 

 الدخل)الناتج (القومي الصافي

 الناتج )الدخل (القومي االجمالي

مفاهيم في الدخل ذات عالقة بالناتج 

 )الدخل( القومي

 الدخل الشخصي

 الدخل المتاح)القابل للتصرف(

 االنفاق على االستهالك الخاص الشخصي

 الخاص الشخصي االدخار

 الناتج القومي والناتج المحلي

الناتج القومي الحقيقي)باألسعار الثابتة( 

 والناتج الجاري)النقدي(

حساب الناتج الحقيقي والناتج أسلوب 

 الجاري

 مكمش الدخل )الرقم القياسي الضمني(

 االقتصاد الخفي )الموازي(

 حساب الدخل القومي أهمية



2 

ت االقتصادية بعض المتغيرا

 الكلية وعالقتها بالدخل القومي

 

 االستهالك واالدخار

 مفهوم االستهالك ومفهوم االدخار

 دالة االستهالك ودالة االدخار

 محددات االستهالك

الميل المتوسط والميل الحدي لالستهالك 

 واالدخار

 االستثمار

 دالة االستثمار

 العالقة بين االدخار واالستثمار

 ي والضرائباالنفاق الحكوم

 دالة االنفاق الحكومي

 دالة الضرائب

 الصادرات والواردات

 دالة الصادرات

 دالة الواردات

 النقود  والبنوك والسياسات النقدية

 ها وتطور وظائفهاأنواعنشأة النقود و

 تعريف النقود

 وظائف النقود

 مكونات العرض النقدي

الجهاز المصرفي وعالقته بالعرض النقدي 

 نقديةوالسياسات ال

 البنوك التجارية

 وظائف البنوك التجارية

 خلق البنوك التجارية لنقود الودائع

 البنوك االسالمية

 البنك المركزي

 وظائف البنوك المركزية

البنك المركزي  إدارةالسياسات النقدية و

w4,w5,w6 9 



 للبنوك

 الطلب على النقود

دوافع الطلب على النقود ومنحنى تفضيل 

 السيولة

 ودالتوازن في سوق النق

 w7 3 االختبار النصفي 

3 

تحديد مستوى توازن الدخل 

 القومي

 

الطلب الكلي أسلوب مستوى دخل التوازن ب

 والعرض الكلي

التسرب أسلوب مستوى دخل التوازن ب

 واالضافة

 االستهالك وتحديد مستوى دخل التوازن

 التدفق الدائري للسلع والنقودأسلوب ب

 التحليل البيانيأسلوب ب

 الرياضي األسلوبب

 االستثمار وتحديد مستوى دخل التوازن

تحديد مستوى دخل التوازن القتصاد مغلق 

 مع وجود استثمار وادخار

w8,w9,w10 9 



 التدفق الدائري للسلع والنقودأسلوب ب

 التحليل البيانيأسلوب ب

 الرياضي األسلوبب

مضاعف االستثمار وتحديد مستوى توازن 

 الدخل

ديناميكي في مضاعف االستثمار والتغير ال

 الدخل

العالقة بين الميل الحدي لالستهالك والميل 

 الحدي لالدخار والمضاعف

 لغز االدخار

 مبدأ المعجل

 القطاع الحكومي وتحديد الدخل التوازني

تحديد مستوى دخل التوازن القتصاد مغلق 

 مع القطاع الحكومي

 التدفق الدائري للسلع والنقودأسلوب ب

 التحليل البيانيأسلوب ب

 الرياضي األسلوبب

مضاعف اإلنفاق الحكومي ومضاعف 

 الضرائب وتحديد دخل التوازن

 القطاع الخارجي وتحديد الدخل التوازني

تحديد مستوى دخل التوازن القتصاد 

 مفتوح

 التدفق الدائري للسلع والنقودأسلوب ب

 التحليل البيانيأسلوب ب

 الرياضي األسلوبب

لدخل مضاعف التجارة الخارجية وتحديد ا

 التوازني

4 

العرض الكلي وحدود الطاقة 

 اإلنتاجية

 

العالقة بين منحنى امكانيات االنتاح وحدود 

 اإلنتاجيةالطاقة 

 اإلنتاجتعريف منحنى امكانيات 

 وخصائصه وتمثيله بيانبا

وحالة التشغيل  اإلنتاجمنحنى امكانيات 

w11,w12,w13,w14 12 



 الكامل

 اإلنتاجالعالقة بين منحنى امكانيات 

لعرض الكلي والطلب الكلي وتحديد وا

 دخل التوازن

اختالل التوازن بين الطلب الكلي والعرض 

 الكلي

 الدخل الحقيقي والدخل النقدي

اختالل التوازن بين الطلب الكلي والعرض 

الكلي وظهور الفجوة التضخمية والفجوة 

 االنكماشية

الطب  إدارةالسياسات المالية والنقدية و

 الكلي

الية ومعالجة الفجوة السياسات الم

 التضخمية والفجوة االنكماشية

السياسات النقدية ومعالجة الفجوة 

 التضخمية والفجوة االنكماشية

 التنمية والنمو االقتصادي

 مفهوم التنمية والنمو االقتصادي

 االستثمار والنمو االقتصادي

 حالة النمو االقتصادي

 حالة الركود االقتصادي

 ديحالة التدهور االقتصا

 التخلف االقتصادي

 مظاهر التخلف االقتصادي

 خصائص البلدان المتخلفة

 معوقات التنمية في البلدان المتخلفة

 متطلبات الخروج من التخلف االقتصادي

 

توازن االقتصاد الكلي في 

واشتقاق (  is-lmنموذج )  

منحنيي الطلب الكلي والعرض 

 الكلي

 (  is-lmتعريف نموذج )  

 (  is-lmاشتقاق نموذج )  

-isتحديد توازن الدخل باستخدام نموذج ) 

lm) 

نموذج الطلب الكلي والعرض الكلي ) 

w15 3 



ad/as ) 

 adاشتقاق منحنى الطلب الكلي 

 asاشتقاق منحنى العرض الكلي 

 w16 9 االختبار النهائي 

 عدد األسابيع والساعات الفعلية

number of weeks /and contact hours per semester 
16 48 

 

 :training/ tutorials/ exercises aspectsثانيا: خطة تنفيذ الجانب العملي 

 الرقم

order 

 )تطبيقات( المهام / التمارين

tutorials/ exercises 

 األسبوع

week due 

 الساعات الفعلية

cont. h 

1 
تطبيقات يقوم بها المعيد  8 – 6ات وتمارين مصاحبة للمقرر تترواح بين تطبيق

 ساعاتها مضمنة في ساعات المحاضرة

=== === 

 اجمالي األسابيع والساعات الفعلية

number of weeks /and contact hours per semester 
  

 

 :teaching strategiesاستراتيجيات التدريس 

 المحاضرة

 حوارالمناقشة وال

 العصف الذهني

 حل المشكالت

 والتطبيقات العملية. األنشطةالمهام والتكاليف و

 والتكاليف المنزلية الفردية والجماعية والمشاريع التطبيقية( األنشطةالتعلم الذاتي والتعاوني )

 التغذية الراجعة.

 التدريس المصغر

 المهام البحثية

 األدوارالمحاكاة ولعب 

 دراسة الحاالت

 



 : tasks and assignments ألنشطةا

 الرقم

no. 

 النشاط / التكليف

task/assignment 

 األسبوع

week due 

 الدرجة

mark 

 w2 2 األولتكليف الطلبة بحل أسئلة الفصل  1

 w6 2 والفرعيةالرئيسة حساب الناتج والدخل بالطرق  2

 w10 2 توضيح العالقة بين الناتج والنفقات 3

 w12 2 القتصاد في ظل اقتصاد مغلق ومفتوحعن توازن ا 4

 ad, as w14 2واشتقاق منحنيي  is-lmتمرين حول نموذج  5

 11  المجموع

 

 

 

 : learning resourcesلمتعلمصادر ا

 textbooks      :المراجع الرئيسة

 ( مبادئ االقتصاد الكلي، األمين للنشر، صنعاء3113، )دمحم أحمد األفندي

 learning assessmentتقييم التعلم 

 الرقم

no. 

 التقييم أنشطة

assessment tasks 

 موعد التقييم/ اليوم والتاريخ

assessment day & date 

 الدرجة

mark 

 يالوزن النسب

)نسبة الدرجة إلى درجة  التقييم 

 النهائي(

weight 

 أنشطةتكاليف و 1
الثانية المحاضرة الثانية  وحتى المحاضرة 

 عشر
10 10% 

 %10 10 كل األسابيع حضور ومشاركة 2

 %20 20 السابع اختبار نصفي 3

 %60 60 السادس عشر االختبار النهائي 4

 total 100 100%المجموع 



 ( االقتصاد الكلي، األمين للنشر، صنعاء3112داوود أحمد عثمان، علي علي الزبيد وعبد الرحمن بني غازي،)

 essential references المراجع المساعدة:

 مبادئ االقتصاد، األمين للنشر، صنعاء. (3111ـ حسن ثابت فرحان،) 1

 ( مبادئ االقتصاد، األمين للنشر، صنعاء.3111ـ علي دمحم شاطر، )3

 electronic materials and web sites مواد إلكترونية وإنترنت:    

 اإلنترنتتوجيه الطالب للبحث عن موضوعات المقرر في مواقع في 

 course policies الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر

 بعد الرجوع للوائح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

 :class attendanceسياسة حضور الفعاليات التعليمية  1

 % من المحاضرات ويحرم في حال عدم الوفاء بذلك.55يلتزم الطالب بحضور 

% 35م أستاذ المقرر تقريرا بحضور وغياب الطالب للقسم ويحرم الطالب من دخول االمتحان في حال تجاوز الغياب يقد

 الحرمان من مجلس القسم. إقرارويتم 

 :tardyالحضور المتأخر  3

عن ثالث للطالب حضور المحاضرة إذا تأخر لمدة ربع ساعة لثالث مرات في الفصل الدراسي، وإذا تأخر زيادة  يسمح

 مرات يحذر شفويا من أستاذ المقرر، وعند عدم االلتزام يمنع من دخول المحاضرة.

 :exam attendance/punctualityضوابط االمتحان  3

 ( دقيقة من بدء االمتحان31ال يسمح للطالب دخول االمتحان النهائي إذا تأخر مقدار )

 ائح الخاصة بنظام االمتحان في الكلية.إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي تطبق اللو

 :assignments & projectsالتعيينات والمشاريع  4

 يحدد أستاذ المقرر نوع التعيينات في بداية الفصل ويحدد مواعيد تسليمها وضوابط تنفيذ التكليفات وتسليمها.

 ليف الذي تأخر في تسليمه.إذا تأخر الطالب في تسليم التكليفات عن الموعد المحدد يحرم من درجة التك

 :cheatingالغش  5

 الطالب.شئون النهائي تطبق عليه الئحة أو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش في االمتحان النصفي 

 النقل في التكليفات والمشاريع يحرم من الدرجة المخصصة للتكليف.أو في حال ثبوت قيام الطالب بالغش 

 :plagiarismاالنتحال  6

 حالة وجود شخص ينتحل شخصية طالب ألداء االمتحان نيابة عنه تطبق الالئحة الخاصة بذلك في

 :other policiesسياسات أخرى  7



 مواعيد تسليم التكليفات ..... الخأو أي سياسات أخرى مثل استخدام الموبايل 

 

 

 

 

 

 


